
مميقول الله تبععارك وتعععالى: ((  محمييي رر منا ال مميي حح رر مها ال رليي مما ال حس  )) ((مب
ةة مع مر مقرا حل ممراا ا ةةا .ا  مع مر مقرا حل  . )) الخ .البسملة آية من كتاب الله، يععؤتىا

بهععا فععي ابتععداء كععل سععورة، ول تحسععب مععن آيععات السععورة، ل فععي
الفاتحة ول في غيرها، على القول الراجح من أقععوال العلمععاء، وأول

 ))،الحمدا للييها ربا العييرالممينآية في الفاتحة هي قوله تعالى: (( 
 ))،مرالكا يوما الدين ))، والثالثة: (( الرحمنا الرحميموالثانية: (( 

اهييدنرا))، والخامسععة: (( إيراكا نعبدا وإيراكا نستعمينا والرابعة: (( 
صييراطا الييذينا أنعمييت ))، والسادسععة: (( الصراطا المستقميم

غميييييرا المغضييييوبا علميهييييما ول ))، والسععععابعة: (( علميهييييم
اا ل ن ذلععكالضرالمين  ))، إل أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة نظر

لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهععم عععن النععبي صععلى اللععه عليععه
وعلى آله وسلم، وأشكل عليهم المر هل هي بقية سورة النفال أم
ال دو ن البسععملة.  يقععول اللععه هي سورة مستقلة؟ فلهذا وضعوا فاص

 )): والقارعة اسم فاعععل مععن:((ا القرارعة.ا مراا القرارعةتعالى هنا 
قرع، والمراد: الععتي تقععرع القلععوب وتفزعهععا وذلععك عنععد النفععخ فععي
الصور، كما قال تعععالى: (( ويععوم ينفععخ فععي الصععور ففععزع مععن فععي
السموات ومن في الرض إل من شععاء اللععه وكععل أتععوه داخريععن )).
فهي تقرع القلعوب بعععد قععرع السععماع، وهععذه القارعععة هععي قارعععة
عظيمة ل نظير لها قبل ذلععك، وهععي مععن أسععماء يععوم القيامععة، كمععا

)) هنععاا مييراا  )): ((مراا القرارعةتسمى الغاشية، والحاقة،  وقوله: (( 
استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني: ما هي القارعععة الععتي ينععوه

 )) : هععذا زيععادة فععي التفخيععمومراا أدراكا مييراا القرارعييةعنهععا؟ (( 
والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي مععا

يومأعظمها وما أشدها،  ثم بين مععتى تكععو ن؟ فقععال جععل وعل: (( 
 )) أي: أنهععا تكععو ن فععي ذلععكيكونا النراسا كيرالفراشا المبثييوث

الوقت، يععوم يكععو ن النععاس كععالفراش المبثععوث حيععن يخرجععو ن مععن
قبورهم، قال العلمععاء: يكونععو ن كععالفراش المبثععوث، والفععراش كمععا
تعرفو ن هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عنععد وجععود النععار فععي
الليل وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدو ن هدى، وتتراكم وربمععا لطيشععها
تقع في النار وهي ل تدري، فهم يشبهو ن الفراش في ضعفه وحيرته

 )) يعني المنتشر، فهععوالمبثوثوتراكمه وسيره إلى غير هدى. و(( 
 )).يخرجونا منا الجداثا كأنهما جرادا منتشركقوله تعالى: (( 



لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس معن قبعورهم علعى هعذا العوجه
اا ل نظير له، هؤلء العالم من آدم إلى أ ن تقععوم اا عظيم لتصورت أمر
الساعة كلهم يخرجععو ن خععروج رجععل واحععد فععي آ ن واحععد مععن هععذه
القبور المبعثرة في مشارق الرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي
ألقي في لجة البحر، وأكلته الحيتععا ن، أو فععي فلععوات الرض، وأكلتععه
السباع، أو ما أشبه ذلععك، كلهععم سععيخرجو ن مععرة واحععدة، يصععولو ن
ويجولو ن في هذه الرض.  أمععا الجبععال وهععي تلععك الجبععال العظيمععة

 )):العهيين )) (( كرالعهنا المنفييوشالراسية الصععلبة فتكععو ن (( 
)) المبعععثر، أو إ ن العهععن هععو القطععن،المنفييوشا الصععوف. و (( 

والمعنى واحد، المهم أنها بععد أ ن كعانت صععلبة قويععة راسعخة تكعو ن
مثل العهن المنفوش، الصوف، أو القطن كما قلنععا المبعععثر ععع سععواء
اا يتطاير مع أدنى ريح، وقد نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكو ن خفيف
اا. وقععال قال الله تعالى في آيات أخرى أ ن الجبال تكو ن هبععاء منثععور

فأمراا ميينجل وعل هنا: (( وتكو ن الجبال كععالعهن المنفععوش )). (( 
ثقلتا موازينها فهييوا فيييا عميشييةا راضييمية،ا وأمييراا ميينا خفييت

 )). قسمموازينها فأمها هراوية.ا ومراا أدراكا مراا هي.ا نرارا حراممية
: من ثقلععت مععوازينها القسما الولالله تعالى الناس إلى قسمين:

: من خفت معوازينها والثرانيوهو الذي رجحت حسناته على سيئاته.
ال وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أص

ا فأمراا ميينا ثقلييتا مييوازينها فهييوا فيييكالكافر،  يقول تعالى: ((
 )): العيشة مأخوذة من العيععش وهععو الحيععاة، يقععال:عميشةا راضمية

ال، والعيشععة هنععا اا طععوي ال، أي: بقي وحيي زمنعع اا طوي عاش الرجل زمن
اا، المصععدر الععدال علععى على وز ن فعلععة فهععي هيئععة وليسععت مصععدر
ششععة فهععي فعلععة تععدل علععى يي عع الوحدة أ ن تقول عيشة، وأما إذا قلت 

ةة ***ا الهيئة، كما قععال ابععن مالععك رحمععه اللععه: شجلسعع وفعلععة لمععرة ك
اة، المعنى: أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضععية. عجلس وفعلة لهيئة ك

 )) قيععل: إنهععا اسععم فاعععل بمعنععى اسععم المفعععول، أي:راضييمية(( 
مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسععبة أي ذات رضععى، وكل
المعنيين واحد، والمعنى: أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد، وليس فيها
صخب، وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعني العيش في
الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، هذا العيش ل يمسهم فيها نصععب ومععا
هم منها بمخرجين، ل يحزنو ن، ول يخافو ن، في أنعم عيش، وأطيععب



ا ا ((ا وأمراا منا خفتا موازينه.بال، وأسر حال فهي عيشة راضية.
)): ومن خفت موازينه قلنا أنه الكافر الععذي ليععس لععهفأمها هراويةا 

أي حسنة، ل ن حسنات الكافر يجازى بهععا فععي الععدنيا ول تنفعععه فععي
الخرة، أو أنه مسععلم لكنععه مسععرف علععى نفسععه وسععيئاته أكععثر. ((

 )) أم هنا بمعنى مقصوده، أي: الععذي يقصععده الهاويععة،فأمها هراوية
والهاوية من أسماء النار،يعني أنه مآله إلى نار جهنم ع والعيععاذ بععالله

وقيل: إ ن المراد بالم هنا: أم الدماغ، والمعنى: أنه يلقى في النارا ع.
على أم رأسه. نسأل الله السلمة، وإذا كانت الية تحتمل معنييععن ل
اا يترجح أحدهما على الخر ول يتنافيععا ن فععإنه يؤخععذ بععالمعنيين جميععع
اا ليععس لععه مععأوى ول فيقال: يرمى فععي النععار علععى أم رأسععه، وأيضعع

 )) هععذا مععن بععاب التفخيععمومراا أدراكا مراا هميييهمقصد إل النار.  (( 
والتعظيم لهذه الهاوية، يسأل ما هي؟ أتععدري مععا هععي؟ إنهععا لشععيء
عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكو ن من الحمو، وقععد قععال النععبي
عليه الصلة والسلم: ( إنها فضلت علععى نععار الععدنيا بتسعععة وسععتين
اا ). إذا تأملت نار الععدنيا كلهععا سععواء نععار الحطععب، أو الععورق، أو جزء
الغاز أو أشد من ذلك فإ ن نععار جهنععم مفضععلة عليهععا بتسعععة وسععتين
اا نسأل الله العافية،  في هذه الية التخويف والتحععذير مععن هععذا جزء

إما رجل رجحت حسناته، أوا اليوم وأ ن الناس ل يخرجو ن عن حالين:
اا دليععل علععى أ ن يععوم القيامععة فيععها رجل رجحت سععيئاته. وفيهععا أيضعع

موازين، وقد جاء في بعض النصععوص أنععه ميععزا ن فهععل هععو واحععد أو
قال بعض أهل العلم: إنه واحد وإنما جمع باعتبععار المععوزو ن،ا متعدد؟

لنه يوز ن فيه الحسنات والسيئات، وتوز ن فيه حسععنات فل ن وفل ن،
وتوز ن فيه حسنات هذه المة والمة الخععرى، فهععو مجمععوع باعتبععار

وقععال بعععض أهععلا الموزو ن ل باعتبار الميزا ن، وإل فععالميزا ن واحععد.
العلم: إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزا ن، ولكل عمل ميزا ن فلهذا

والهظهر ع والله أعلم أنه ميزا ن واحععد ععع لكنععه جمععع باعتبععارا جمعت.
الموزو ن على حسب العمال، أو على حسب المم، أو على حسععب

وفي هذه الية دليل علععى أ ن النسععا ن إذا تسععاوت حسععناتها الفراد.
يين الله تعالى فععي وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الية، ولكن ب
سورة العراف أنهم ل يدخلو ن النار وإنما يحبسو ن في مكععا ن يقععال
له العراف، وذكر الله تعالى في سععورة العععراف مععا يجععري بينهععم
وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النععار قععالوا



ربنا ل تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعععالى أ ن يجعلنععا ممععن
ا .رجحت حسناته على سيئاته، وأ ن يغفر لنا ولكم


